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FANTASTISK GÅRDHAVEHUS I HØJESTE KVALITET

Dette skønne gårdhavehus er beliggende i naturskønne 
omgivelser med udsigt til de åbne vidder – men alligevel kort 
afstand til Aabybro bymidte.
Når du ankommer til huset, vil du straks bemærke de forskudte 
dele af huset, som er med til at gøre det hyggeligt. Det giver 
mange hjørner at sidde i, når man skal nyde solen hvor end den 
måtte skinne fra.
Taget er forskudt i højden for at bryde de ellers meget stramme 
linier der kendetegner huset. 
Huset er med en integreret dobbelt carport med tilhørende stort 
isoleret skur med støbt gulv

VESTERGAARD HUSE - ET VÆRDIBASERET BYGGEFIRMA

Hos Vestergaard Huse oplever vi til vores store glæde meget 
ofte, at nye kunder retter henvendelse til os på baggrund af 
anbefalinger eller god omtale.
De jyske værdier er en meget integreret del af vores DNA, hvilket 
har stor indflydelse på den daglige praksis i virksomheden.
Tillid og troværdighed er som nævnt nøgleord hos Vestergaard 
Huse som udgør et fast holdepunkt i forholdet til vores kunder og 
samarbejdspartnere. Det betyder blandt andet, at det er ekstremt 
vigtigt for os, at vi kan holde, hvad vi lover!

JERES DRØMME FORPLIGTER OS

Et hus er meget mere end bare en bunke mursten og noget 
tømmer. Et hus er rammen for hele familiens liv mange år frem i 
tiden, og det skal respekteres. Derfor ser vi det som en ære, hver 
gang vi får lov til at bygge et hus og er med til at føre drømme ud i 
livet.

DEN RETTE RÅDGIVNING ER ALTAFGØRENDE

Vi er altid klar til at gå det ekstra skridt for vores kunder. Derfor 
bruger vi utrolig megen energi på god og - ikke mindst - grundig 
rådgivning.
Vores kunder skal føle sig trygge og velinformerede hele vejen, for 
det er afgørende, at vi alle står med en god fornemmelse i maven 
den dag, nøglen til huset overdrages. Vi er meget ydmyge over for 
det faktum, at vi har en stor finger med i spillet, når boligdrømmen 
føres ud i livet og familiens fysiske fundament overdrages.

VI HAR TÆNKT OS GRUNDIGT OM

Hos Vestergaard Huse har vi virkelig gennemarbejdet forretningen 
fra ende til anden.
Vi har de skarpeste medarbejdere og underentreprenører, og 
vores processer er meget nøje optimerede, så vi kan levere det 
helt rigtige hus til den helt rigtige pris og til tiden! Samtidig er alle 
vores huse tegnet med stor omtanke for selv de små detaljer, så vi 
rammer de fleste ønsker og krav til indretninger mv.
Vi står aldrig stille. Vi udvikler os altid og forsøger altid at blive 
bedre. Det er vores kunders sikkerhed for, at vi konstant er på 
forkant i et marked i stor udvikling.
De dygtige folk, vi bruger i processen, stoler vi på. Vi føler alle en 
faglig stolthed inden for vores respektive fagområder, og vi ønsker 
alle at aflevere et resultat, som vi er stolte af. Vi kan derfor altid 
”stå på mål” for kvaliteten.

ET GODT SAMARBEJDE

Når du bygger med os, er det vigtigt med det gode samarbejde. 
Derfor bruger vi meget energi på at synliggøre de forskellige faser 
under byggeriet, så alle har klarhed over deres ansvarsområder og 
byggeriets udvikling.
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Tegningerne er underlagt ophavsretten. Tegningsmaterialet må ikke som helhed eller enkeltdele indgå i andre byggerier end nærværende byggesag uden skriftlig 
aftale med Vestergaard Huse A/S.
Mål, fremkommet ved måling på tegningsmaterialet må ikke ligges til grund for nogen aspekter af byggeriet. Der tages yderligere forbehold for evt. fejl og mangler.

BYGGESAG:

EMNE:
MÅL:

Rev:

BYGHERRE:
1 : 100

1343 -  Degnelodden 2 // 9440 Aabybro

Skitseforslag 1-100

CF

14.11.2018
(21) 3.5D

(21) 3.5

Vestergaard Huse A/S (Troels M. Nielsen)

DEGNELODDEN 2
9440 AABYBRO

165 M² - GÅRDHAVEHUS

• 165 m² – Gårdhavehus
• 59 m² carport inkl. isoleret skur, beklædt med sort 

vedligeholdsfri etanit planker
• Inventar fra Invita
• Egersund Tegl – 2.1.66 Sisteron
• 3-lags træ/alu lavenergi-vinduer fra danske Unik Funkis
• Solceller
• Fladt tag med tagpap og forskudte loftshøjder
• Hvid Troldtekt Ultrafin K5 600x1200 mm
• Indbygget biopejs
• Fjernvarme 
• Velux fladtagsvindue m/plan glas, 800x800 fast karm

• Energiklasse 2018
• Væghængte IFÖ toiletter med skjulte cisterner
• 2 stk. udvendige frostsikrede vandhaner
• Udvendig stikkontakt
• 600 x 600 mm klinkegulve i bryggers, entré og badeværelser. 

Trægulve i resten af huset
• Indvendige døre leveres som let massive hvide Swedoor Stable 

døre med PLUS karm 

• Åben søndag 13.00 - 15.00
• Pris: kr. 3.295.000,-
• Overtagelse: Efter aftale 

FAKTA:


